PODPRITE SISTEMSKO UREDITEV
FINANCIRANJA OKOLJSKIH PRIZADEVANJ
KOLIKO POZORNOSTI SI ZASLUŽI VAŠ ŽIVLJENJSKI PROSTOR?
Okolje je ena tistih izjemnih dobrin, brez katere nedvomno ne bi bilo Slovenije. Ohranjeno okolje je ključna
strateška prednost naše države, okoljske grožnje pa eden največjih izzivov pred njo. Čeprav Slovenci zdravo
okolje uvrščamo med svoje najpomembnejše vrednote, pa slovenska država okoljskim prizadevanjem državljanov
namenja vedno manj svojega proračuna.
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OKOLJSKIM PRIZADEVANJEM NAMENJAMO
LE ŠE 0,07 % POZORNOSTI
Stanje na področju sistemskega financiranja okoljskih NVO
Kljub pomembni vlogi, veliki podpori in zaupanju javnosti, Slovenija ne skrbi za svoje okoljske organizacije. Med vsemi NVO
v Sloveniji imajo okoljske najbolj neugodno finančno sliko državnega proračunskega sofinanciranja. Zaradi neustreznih
pogojev delovanja se te organizacije vsak dan bolj borijo za obstanek.
Nezavidljiv materialni položaj nevladne organizacije kadrovsko klesti in ogroža njihov obstoj. Priča smo kadrovski
podhranjenosti, odtekanju znanj in nezmožnosti zagotavljanja kontinuitete vsebinskega dela.

Hitri pregled – dejstva in številke:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delovanje okoljskih organizacij je v Sloveniji resno ogroženo.
Okoljske nevladne organizacije od Ministrstva za okolje in prostor dobijo le 0,07 odstotka vseh državnih sredstev,
namenjenih NVO v Sloveniji1.
Poleg tega je zaznan negativen trend državnega proračunskega financiranja (MOP) – v letu 20052 je bil ta odstotek
0,4 %, leta 20093 0,2 %, leta 2013 pa 0,07 %.
Samo 15 odstotkov prihodkov organizacije dobijo iz javnih sredstev države Slovenije4.
Programska postavka Ministrstva za okolje in prostor namenja sredstva le 11 organizacijam (najvišja vrednost 5.000 €
na leto) v skupni vrednosti 48.404 € letno (podatki za 2014).
Tuji viri so samo v 4 letih okoljskim nevladnim organizacijam namenili 2 milijona €5.
Tuji viri, od katerih so bile do danes odvisne okoljske organizacije, vedno bolj usihajo.
70 odstotkov organizacij ocenjuje svoj finančni položaj kot nestabilen, slab ali zelo slab6.
Na sredstva podjetij okoljske organizacije ne morejo računati zaradi konflikta interesov.
V Sloveniji ima 55 organizacij civilne družbe status delovanja v javnem interesu na področjih okolja in ohranjanja
narave7.
Organizacije so kadrovsko podhranjene in brez možnosti za zagotavljanje kontinuitete vsebinskega dela.

1
Podatek za leto 2013, skupni obseg javnega financiranja NVO po ministrstvih je 98.802.698,70 €.
2
Analiza financiranja NVO s strani vladnih resorjev v letu 2005 (Ministrstvo za javno upravo, 2006)
3
Analiza vpetosti nevladnega sektorja v mrežo izvajalcev javnih storitev – pregled financiranja NVO s strani ministrstev in mestnih občin v
2009 (CNVOS)
4
Financiranje okoljskih neprofitnih organizacij v Sloveniji (Mirjam Papler, 2011)
5
Analiza Sistemsko sofinanciranje okoljskih nevladnih organizacij s strani državnih virov (Umanotera, 2011)
6
Financiranje okoljskih neprofitnih organizacij v Sloveniji (Mirjam Papler, 2011)
7
Po podatkih Ministrstva za okolje in prostor (maj 2015) je v Sloveniji 235 nevladnih organizacij s področja varstva okolja in narave. Med njimi
jih je 23 takih, ki delujejo v javnem interesu na področju okolja in 32, ki delujejo v javnem interesu na področju ohranjanja narave.
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Delež finančnih sredstev, ki so jih NVO v letu 2005
dodelili resorji glede na celoten obseg
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Raziskava okoljskih neprofitnih organizacij8 je pokazala, da kar 70 odstotkov organizacij ocenjuje svoj finančni položaj
kot nestabilen (večina projektov se bori s finančnimi težavami), slab (zaradi finančnih težav le s težavo izvajate osnovne
aktivnosti in projekte) ali zelo slab (ne prejemate nobene finančne podpore). Le 15 odstotkov prihodkov vseh organizacij
pa pride iz javnih sredstev, s strani države.

Finančni položaj NVO
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Kar 84 odstotkov vprašanih9 se sploh ne strinja s trditvijo, da so finančna sredstva okoljskih NVO zadostna in da so prihodki
iz javnih virov zadostni. Nezadostni viri financiranja so eden pomembnejših problemov, s katerimi se soočajo okoljske
nevladne organizacije v Sloveniji.
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8
Financiranje okoljskih neprofitnih organizacij v Sloveniji (Mirjam Papler, 2011). Raziskava je potekala preko spletne ankete spomladi 2011 in
vključuje 63 respondentov – okoljskih nevladnih organizacij.
9
Financiranje okoljskih neprofitnih organizacij v Sloveniji (Mirjam Papler, 2011). Raziskava je potekala preko spletne ankete spomladi 2011 in
vključuje 63 respondentov – okoljskih nevladnih organizacij.
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Financiranje okoljskih NVO iz tujih virov
Od leta 2007 do 2010 so slovenske okoljske nevladne organizacije samo iz tujih virov dobile več kot 2 milijona €. Ves
ta denar je bil namenjen izvajanju okoljevarstvenih projektov v Sloveniji. Ugotavljamo lahko, da so slovenske okoljske
nevladne organizacije zelo uspešne v mednarodnem merilu pri pridobivanju sredstev iz tujih virov in da so samo v štirih
letih na področje varstva okolja v Slovenijo pripeljale veliko tujih sredstev.
Težava se pojavlja zaradi usihanja tujih virov, saj so bile do sedaj okoljske NVO od njih močno odvisne. Ker Slovenija ni več
država prejemnica, ampak država donatorica, sredstev, ki so bila na voljo za organizacije civilne družbe, več ni (Švicarski
prispevek, sklad za NVO Norveškega mehanizma ...).

Specifika financiranja okoljskih NVO s strani podjetij
Potrebno pa je tudi poudariti, da okoljske nevladne organizacije za svoje delovanje težko pridobivajo sredstva od podjetij,
saj je po eni strani naklonjenost doniranja in sponzoriranja usmerjena bolj v socialno področje, po drugi strani pa okoljske
NVO zaradi konflikta interesov ne sprejemajo sredstev od podjetij onesnaževalcev, ki bi lahko preko njih izvajala t.i. zeleno
zavajanje oz. greenwashing10.
Zaradi navedenega glede financiranja iz tujih virov in s strani podjetij je financiranje iz javnih virov še toliko bolj
pomembno.

Kje so v letu 2015 priložnosti sistemskega financiranja okoljskih NVO s
strani države?
Trenutno je premalo priložnosti financiranja s strani države, kjer lahko okoljske NVO pridobivajo sredstva. V letu 2015 sta
bila za sistemsko sofinanciranje okoljskih NVO v Sloveniji na Ministrstvu za okolje in prostor na voljo naslednja mehanizma:
•

•

Programsko sofinanciranje na Ministrstvu za okolje in prostor – razpis naj bi bil objavljen vsaki dve leti in sofinanciral
programe za dveletno obdobje. Nazadnje je bil razpis objavljen leta 2014 (pred tem pa leta 2010), za obdobje 20142015. Najvišja vrednost sofinanciranja za eno leto za organizacijo je bila 5.000 €. Sofinanciranih je bilo 11 organizacij
v skupni vrednosti 48.404 € letno.
Sredstva, namenjena za delovanje Okoljskega centra: najemnina za konzorcij 5 nacionalnih NVO ter delovanje Infotočke v višini pribl. 40.500 €.

10
V 10. izdaji Concise Oxford English Dictionary je beseda greenwashing opredeljena kot “dezinformacija, ki je objavljena s strani organizacije
z namenom oblikovanja okoljski odgovorne podobe le-te”. TerraChoice (2007) pojem greenwashing opredeljuje kot “zavajanje potrošnikov glede
okoljskega vedenja podjetja oz. okoljskih prednostih izdelka”.
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INTERES OKOLJA NAJBOLJE
ZAGOVARJAJO TISTI, KI V NJEM ŽIVIJO
Pomembna vloga okoljskih NVO
Nevladne organizacije so vitalni steber varovanja okolja v Sloveniji. Združujejo ideje, znanje in voljo državljanov za
obvladovanje okoljskih izzivov naše družbe. Njihovi interesi niso komercialni in niso interesno pogojeni, vodi jih predanost
k uveljavljanju javnega interesa pri zagotavljanju zdravega življenjskega okolja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Z uvajanjem novih idej, razmislekov in kritik optimizirajo delovanje družbe na okoljskem področju.
Varujejo javni interes na področju okolja in usklajujejo stališča državljanov z ostalimi akterji.
Nadzorujejo izvajanje okoljevarstvene zakonodaje in politik.
Odpirajo povsem nova področja delovanja, praks, idej, razmislekov ali kritik.
Veliko uspešnejši in učinkovitejši so od države pri ozaveščanju državljanov.
Na mnogih področjih prevzemajo naloge in odgovornosti namesto države.
Slovenijo vpenjajo v mednarodno sodelovanje in v mednarodne politične procese.
Z vključevanjem velikega števila posameznikov postavljajo temelj demokratični družbi.
Uživajo zaupanje družbe pri varovanju interesov in izražanju pogledov državljanov.
Uspešno zagotavljajo mednarodna sredstva za področje varstva okolja v Slovenijo.

Dragocene funkcije NVO
Je samostojni socialni podsistem, s funkcijami, ki se ne morejo in ne smejo izvajati v drugih podsistemih. V družbi izpolnjuje
funkcijo izgradnje skupnosti in demokratičnosti, varnostno funkcijo, funkcijo izražanja, inovacijsko in storitveno funkcijo.
• GRADITELJI SKUPNOSTI
Nevladne organizacije izgrajujejo čut solidarnosti in spodbujajo stike. Z njihovo pomočjo se državljani vključujejo v procese
javnega odločanja in vplivajo na oblikovanje družbe.
• VARUHI PRAVIC CIVILNE DRUŽBE
Nevladne organizacije se zavzemajo za javne koristi. Na ta način delujejo kot posredniki med nemočnimi posamezniki in
državo, različnimi organizacijami in drugimi subjekti.
• PROSTOR IZRAŽANJA
Nevladne organizacije zagotavljajo prostor za posamezno ali kolektivno izražanje religioznih, etničnih, kulturnih,
idealističnih, globalnih, regionalnih, lokalnih, profesionalnih in drugih prepričanj, mnenj, interesov in izročil.
• KREATORJI INOVACIJ
Nevladne organizacije zaznavajo nove pogoje in razmere in se hitro odzivajo nanje. So pionirji na mnogih področjih, na
katerih prvi zaznavajo določene probleme in jih poskušajo razrešiti.
• IZVAJALCI STORITEV
Nevladne organizacije nudijo širok spekter različnih storitev na področjih, ki jih država ne pokriva in za podjetja niso
zanimiva. V tem smislu namesto države prevzemajo odgovornost do državljanov.
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Javno mnenje in zaupanje v nevladne organizacije
Javnomnenjske raziskave v Sloveniji kažejo na visoko okoljevarstveno zavest prebivalcev. Po raziskavi, ki jo je 2010 opravila
Mediana d.o.o.11, so respondenti izpostavili podnebne spremembe kot najbolj pereč problem 21. stoletja (pred svetovno
revščino in lakoto, pomanjkanjem pitne vode, gospodarsko krizo itd.). Sodelujočim v raziskavi se zdi, da bi morala država v
boju proti podnebnim spremembam sprejeti odločnejše ukrepe.
Poleg tega pa v Sloveniji vidimo visoko stopnjo zaupanja v nevladne organizacije, kar so pokazali rezultati raziskave Civil
society index iz leta 200412. Javnost najbolj zaupa nevladnim organizacijam, bolj kot policiji, televiziji, večjim podjetjem,
časopisom, cerkvi, vladi in političnim strankam. Če po eni strani najbolj zaupajo nevladnim organizacijam, pa po drugi
strani najmanj zaupajo vladi in političnim strankam.
Komu najbolj zaupa javnost?
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Mednarodni raziskovalni projekt CIVICUS Civil Society Index, ki je marca 2011 objavil analizo sektorja civilne družbe v
Sloveniji13, kaže, da ta še ni dosegel visoke stopnje razvoja. Povečanje finančne moči nevladnih organizacij in, posledično,
njihova strokovnost sta dva ključna ukrepa, potrebna za razvoj sektorja.

11
Javnomnenjska raziskava Poznavanje problematike podnebnega segrevanja med prebivalci Slovenije, naročnik Služba Vlade RS za podnebne
spremembe, 26. avgust 2010
12
Civil society index, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij, Ceos d.o.o., marec 2004.
13
Celotno poročilo je v angleškem jeziku dostopno tukaj.
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PODPRIMO SISTEMSKO UREDITEV
OKOLJSKIH PRIZADEVANJ.
Zahteve za ureditev sistemskega financiranja okoljskih nevladnih
organizacij
Nujno je potrebno urediti naslednje načine sofinanciranja:
•
•
•
•
•

programsko sofinanciranje* (ločeno za majhne prostovoljske organizacije in večje profesionalne organizacije) (147.
člen ZVO-1);
projektno sofinanciranje*;
sofinanciranje evropskih projektov;
sofinanciranje delovanja Okoljskega centra in delovanje Info točke: zadnji razpis za delovanje Okoljskega centra je bil
za leti 2014 in 2015, za delovanje Info točke pa za leto 2013;
prenos storitev na NVO (ozaveščanje, izobraževanje, raziskave).

Ukrepi se delijo na kratkoročne, za katere ni ovir, da se ne sprejmejo takoj in so odvisne samo od politične volje ter
srednjeročne, ki se osredotočajo na spremembo v proračunu za leto 2016.
1. Kratkoročni ukrepi (takoj):
•
•

povečati ukrep Sofinanciranje projektov nevladnih organizacij v Podnebnem skladu na 5 % (ki vključuje sofinanciranje
projektov NVO in sofinanciranje evropskih projektov, ki jih izvajajo okoljske NVO);
postavka M2550A4 Ozaveščanje in promocija na Ministrstvu za okolje in prostor (pod 150106 Podporne dejavnosti na
področju okoljske politike) naj se v 50 odstotkih odpre za NVO (v letu 2015 je namenjenih 108.476 €).

2. Srednjeročni ukrepi (sprememba v proračunu za 2016):
•
•
•

1 % od okoljskih taks se nameni aktivnostim NVO na podlagi javnih razpisov (primer Velika Britanija14) (različne postavke
okoljskih dajatev so v letu 2012 pomenile zbranih 1.348 milijonov €)**;
preostanek sredstev od namenitve 0,5 % dohodnine naj gre v Sklad za NVO, od česar se sofinancirajo evropski projekti;
Loterijski sklad – sredstva naj se namenijo tudi za okoljske NVO15 (kot na primer na Nizozemskem in Hrvaškem);

14
Skupnostni sklad takse na odlaganje odpadkov (Landfill Communities Fund). Upravičenci sredstev iz takse so okoljske organizacije, ki so
registrirane pri nadzornem telesu ENTRUST kot upravičeni prejemniki sredstev iz takse na odlaganje odpadkov.
15
Vse loterije pri nas morajo po Zakonu o igrah na srečo dajati del dohodka v FIHO in FŠO. Fundacijam morajo nameniti 5 % od prihodkov,
doseženih s prodajo srečk, zmanjšanih za izplačane dobitke. Obseg javnega financiranja nevladnih organizacij s strani FŠO in FIHO je v letu 2013 znašal
28.083.067 €.
*
Sistemsko sofinanciranje razumemo kot programsko in projektno financiranje iz proračunskih sredstev, ki je trajno osnovano, s trajnimi
namenskimi proračunskimi postavkami in mehanizmi. Gre za vir sofinanciranja, ki kot tak nevladnim organizacijam poleg učinkovitega delovanja same
organizacije in dejavnosti omogoča tudi načrtovanje razvoja organizacije, projektov in ostalih dejavnosti. Sredstva se razdelijo na transparenten način,
preko javnih razpisov oziroma v nekaterih primerih direktno in sproti (kot je to v primeru namenitve dohodnine).
**
Predlog sistemske ureditve financiranja okoljskih nevladnih organizacij je bil oblikovan skozi primerjalno analizo rešitev v 12 državah EU in
na podlagi temeljite analize značilnosti in priložnosti Slovenije. Rešitev temelji na sistemskem sofinanciranju organizacij preko razpisov Eko sklada, vir
sredstev pa je 1 odstotek sredstev, zbranih od okoljskih taks.
•
Predlagana rešitev obeta visok potencial zbrane višine sredstev na način, ki je neodvisen od dnevne politike.
•
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, je bil vzpostavljen z namenom spodbujanja trajnostnega razvoja.
•
Spodbujanje različnih oblik izobraževanja in ozaveščanja javnosti je ena od dejavnosti sklada.
•
Sredstva za sofinanciranje izobraževanja in ozaveščanja se zagotavljajo na podlagi javnega razpisa.
•
Eko sklad že razpolaga z vso infrastrukturo za izvajanje razpisov.
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Pri ukrepih je potrebno upoštevati:
•

•
•

pomembno je razlikovati 2 ravni organizacij, zato predlagamo 2 kategoriji sofinanciranja:
• za lokalne terenske organizacije, ki so majhne in niso profesionalne ter delujejo lokalno: prijava in poročanje sta
je enostavnejša in hitrejša ter z manj sredstvi na organizacijo
• za profesionalne, strokovne, večje organizacije, ki so pomembne na nacionalni ravni: prijava in poročanje sta
zahtevnejša, projekti večji in na višjem nivoju ter zanje na voljo večji zneski financiranja (predvsem pomembno
sistemsko programsko in projektno financiranje)
sredstva iz mehanizma 1 % od okoljskih taks naj se delijo preko javnih razpisov, z namenom ločitve od dnevne politike
preko Ekosklada, ki ima že zakonsko podlago in vzpostavljen sistem za razpise
nujno je avansiranje projektov, saj nevladne organizacije ne ustvarjajo presežkov za premoščanje denarnega toka

Predlog ukrepov je bil oblikovan skozi primerjalno analizo rešitev v 12 državah EU in na podlagi temeljite analize
značilnosti in priložnosti Slovenije ter je skladen z zavezami aktualne koalicijske pogodbe.
Aktualna vlada SMC, DeSUS in SD se je v koalicijskem sporazumu zavzela za odprt dialog s civilno družbo za odpravo
anomalij v sistemu skozi:
•
•
•
•

vzajemno sodelovanje aktivnih državljanov in vključevanjem predstavnikov civilne družbe, kot pobudnikov za razvoj in
optimizacijo poslovanja javnega sektorja,
z vzpostavitvijo transparentnega, neodvisnega in dolgoročno stabilnega sistema financiranja civilne družbe ob jasnih
kriterijih za spremljanje ustvarjene vrednosti,
z vključevanjem rezultatov civilne družbe v splošne kazalce uspešnosti družbe in
zagotoviti statusno ureditev nevladnih organizacij, zagovorništva in prostovoljstva.

Naslednji korak
Srečanja na najvišji ravni na temo financiranja in obstoja okoljskih NVO
•
•
•
•

srečanje s predsednikom vlade RS, dr. Mirom Cerarjem
obravnavanje teme na Odboru DZ za okolje
obravnavanje teme na Svetu za varstvo okolja RS
obravnavanje teme na Svetu Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij
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KAKO NAS VIDIJO DRUGI?
Kaj bi najbolj pogrešali, če okoljskih nevladnih organizacij ne bi bilo?

Nekje v prihodnosti me čaka eno največjih veselj in iz vsega srca upam, da ga bom
dočakal: vnukinja in ali vnuk, morda jih bom dočakal več. To pričakovanje že zdaj z
veseljem delim z drugimi. In odgovornost, tudi njo delim. Veselje je takorekoč zastonj,
odgovornost pa zmeraj nekaj “stane”. Pomagajmo si ob veselju deliti tudi odgovornost!
Hvala vam!
Boris Ostan, igralec

NVO potrebujemo, ker le-te niso vezane na politiko in dogovore temveč s svojim
znanjem, entuziazmom in zdravim pogledom oblikujejo našo državo in ljudi, ter jih
vzgajajo v pravo smer, ki je v času kapitalizma nujno potrebna alternativa v 21. stoletju.
Rok Terkaj, glasbenik

Zakaj ste potrebne? Iz enostavnega razloga, ker se v vladi sploh ne zmenijo za vas, ker so
kratkovidni, ker so vpeti v sistem, od katerega imajo sami koristi, ker se dobro zavedajo
posledic, a vsemu navkljub ne pripomorejo skoraj nič, da bi se stvari premaknile.
Ampak treba je vztrajati, pa čeprav se neprijetno sliši, z agresijo. Saj se zavedamo,
da je to svetovni problem, ampak zakaj ne bi prav Slovenija postala ekološka oaza
in zgled za druge. Na žalost nam vladajo kontaminirane glave in dokler jih ne bomo
dekontaminirali, ne bo nič.
Boris Cavazza, igralec

Izražam absolutno podporo NVO, saj so pomemben člen v verigi prizadevanj
osveščenih zemljanov, ki nam pomagajo, da ne potonemo v lastnem blatu
pohlepnega nerazsodnega početja osebkov zasvojenih s profitabilnostjo!
Gojmir Lešnjak Gojc, igralec

Okoljske NVO so zadnji branik narave in državljanov pred roparskim pohodom profitnega
motiva; so ročna zavora, ki zagotavlja tehten premislek družbe pred odločitvami, ki
zadevajo prihodnost nas vseh. V okoljskih NVO je akumulirano mnogo znanj in vedenj,
aktivizma in zavedanj, ki jih profesionalni urejevalci sveta ne premorejo.
Anton Komat, neodvisni raziskovalec, naravovarstvenik, pisatelj,
publicist in še marsikaj
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Veliko povezav vidim med “skrbjo za kvalitetnim okoljem” in “skrbjo za kvalitetno
glasbo”. Dobro skladbo, ki nam je všeč, je z lahkoto moč razumeti kot nekakšno okolje,
v katerem radi bivamo, se vanj kot poslušalci radi vedno znova in znova vračamo. A brez
skrbi in odgovornosti do takšnega ali drugačnega koli okolja ni nič. Država je namreč
prva, ki bi morala razumeti potencial in funkcijo okoljskih NVO in sposobnih ljudi izven
državnega aparata, ki so predani svojemu delu do te mere, da kljub omejenim sredstvom
in res slabim pogojem za delo vztrajajo pri svojem poslanstvu in s tem državi “odnašajo
rit”, saj opravljalo delo, ki je prvenstveno v domeni države. V vednost: v slovenski glasbi
se namreč dogaja popolnoma enako, tudi za naše NVO in naše glasbeno okolje se s
strani države ne skrbi niti malo.
Gal Gjurin, predsednik Slovenske unije glasbenih ustvarjalcev
Sem delavka v kulturi, mama, biodinamična vrtičkarica... in zavedam se naše odtujenosti
od narave in posledično neljubega odnosa do nje. Sem prebivalka tega našega edinega
planeta in mu želim veliiiiko bolj in bolj zavedajočih se ljudi. Podpiram in potrebujem in
zahvaljujem se vsem, ki skrbite in pošteno - (ljudem in istočasno naravi v dobro) delate
na področju varovanja okolja.
Nataša Tič Ralijan, igralka

Podpiram vaša - naša skupna prizadevanja pri varstvu okolja.
Saša Pavček, igralka

Nevladne organizacije so izjemnega pomena, saj velikokrat predstavljajo ravno tisti del
objektivnosti, ki je zelo pomemben pri ugotavljanju in reševanju določenih problematik,
ki se odpirajo. Pravzaprav so velikokrat ravno oni tisti, ki dajejo z dokazi podprte
odgovore in rešitve. Nevladne organizacije se ponavadi pojavljajo ravno na področjih,
kjer država premalo naredi oz. kar je najhuje, ponavadi popolnoma odpove. In na
področju okoljskih vprašanj je absolutno vloženo premalo angažmaja, kar se odnosa
države do tega vprašanja tiče. Nenazadnje pa bi pričakovala od NVO, ki se ukvarjajo z
ekologijo in pa problemi okolja, tudi več angažiranosti v smer, da se ljudem dejansko
pove, da je največja grožnja ekosistemu ravno živinoreja. Daleč bolj kot to predstavljajo
avtomobili, prižgane luči, prekomerna poraba vode v gospodinjstvu itd.
Jadranka Juras, glasbenica

Zmelkoow imamo radi lepo, zdravo in pošteno dostopno okolje in naravo, zato ne
mečemo smeti naokoli, nismo grabežljivi in ne trošimo več kot je treba (ponavadi)!
In podpiramo vse, ki delujejo v isto smer! Tudi okoljske NVO – nenazadnje smo oboji
rokerji - glasni, pametni in jezni; in sitni, če je treba!
Zmelkoow, glasbena skupina
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Skrb za okolje, racionalnost, nepotratnost in čim manjši ogljični odtis so način mojega
življenja. To imam v sebi in te stvari so se mi vedno zdele zelo resne in zelo pomembne,
tukaj ni prostora za napake. Okoljske NVO so tiste, ki na napake opozarjajo in uspešno
rešujejo, zato so pomemben steber, ki nujno potrebuje podporo.
Mitja Petkovšek, telovadec

Brez okoljskih NVO bi se danes ljudje pobijali že za pest rodovitnega blata.
dr. Mihael Kline, FDV Univerza Ljubljana

V Sloveniji si ne predstavljam varovanja okolja brez nevladnih organizacij! Ker imajo
jasno vizijo! Ker jim je resnično mar za planet Gaia in za vse, ki na njem domujemo.
Ker ne strežejo osebnim, lokalnim ali strankarskim interesom, ampak služijo javnemu
dobru. Ker aktivirajo državljanke in državljane in tako vzpostavljajo demokracijo, ki je
brez aktivnih državljanov NI. Ker .... ker so zeleno srce, ki poganja ustvarjalno kri po
slovenskem družbenem telesu. So za vse nas in naše potomce vir zaupanja in UPANJA,
da bomo SKUPAJ ohranili svoj dragoceni dom.
Manca Košir, publicistka

Okoljevarstvene in naravovarstvene organizacije Slovenije so dejansko edini
avtentični zastopniki interesov in želja tistih, ki v sedanjem zgodovinskem trenutku
ne morejo posredovati svojega glasu – to so prihodnji rodovi in druge vrste! Njihovo
ključno poslanstvo je vztrajno in brezkompromisno opozarjanje na našo moralno
odgovornost do ohranjanja zdravih pogojev prihodnjega življenja. Država, ki ne
podpira nevladnih organizacij, je v bistvu do prihodnosti neodgovorna država.
Dušan Plut, Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije

Če bi v Sloveniji prenehale obstajati nevladne okoljevarstvene in naravovarstvene
organizacije bi to preprosto pomenilo, da je v Sloveniji odmrla okoljska zavest, da
so odmrle civilno družbene oblike organizacije in gibanj, ki omogočajo osveščanje in
mobilizacijo ZA razvoj, ki temelji na odgovornem odnosu do narave in okolja in PROTI
projektom, ki žrtvujejo prihodnost na račun kratkoročnih koristi. Predvsem pa bi tudi
uradna okoljska politika (domača in evropska) izgubila ogledalo, ki ga ji nastavlja
kritično okoljsko osveščena javnost. Pogrešal bi številne pobude, predloge in inovacije,
ki vznikajo iz okoljske in naravovarstvene civilne sfere in lahko ključno prispevajo k
boljši okoljski in naravovarstveni politiki, pogrešal bi orodje, ki ga lahko ljudje uporabijo
za povečevanje okoljske pravičnosti. Če bodo okoljske in naravovarstvene NVO izginile,
bo kritika okoljskih politik in prizadevanje za njihove spremembe ostala, le umaknila se
bo v ilegalo in v gverilo.
dr. Pavel Gantar, urbani sociolog
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Brez nevladnih organizacij ne bi bilo akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu, nihče ne
bi povezoval lokalnih civilnih pobud, nihče prenašal dobrih okoljskih praks od drugod. V
Sloveniji je poleg tega sodelovanje javnosti in pridobivanje statusa stranke v postopkih
velikokrat oteženo in prezapleteno, čeprav gre za naravo in ljudi izrazito škodljive
projekte. Nevladne organizacije, ki delajo v javnem interesu, lahko omogočijo ljudem
sodelovanje v postopkih in nudijo vso ustrezno podporo.
Borut Tavčar, Delo

S to izjavo podpiram napore okoljskim NVO v Sloveniji, da sistemsko in dolgoročno
uredijo svoje financiranje. Okoljske NVO so aktivno prisotne v civilnodružbenem
prostoru že več kot 20 let in ves ta čas se ukvarjajo s problemom financiranja, od
katerega je odvisna tako njihova kadrovska kot organizacijska moč, o čemer pričajo tudi
empirične raziskave, ki so bile narejena v razmiku 10-ih let. Okoljske NVO so bile že
nekajkrat na prelomnici, in sicer leta 1999, ko so Slovenijo zapustile tuje fundacije in
so ostale brez velikega dela projektnih sredstev, država pa ta izpad ni nadomestila, kot
po letu 2005, ko so skupaj z drugimi NVO ostale brez dialoga z vlado in tako ostane
brez možnosti, da bi v dialogu z javno oblastjo sistemsko urediti svojo status, vlogo
in finančno podporo. Potrebe bo civilno družbenih advokatih tako naravovarstvenih,
okoljevarstvenih in ekoloških tematikah, ni več mogoče negirati. Z urejenim sistemskim
in dolgoročnim financiranjem, ki ne sme biti le projektno (praviloma kratkoročno), bi se
stabiliziralo njihovo delo in omogočilo tudi dodatno zaposlovanje visoko kvalificiranih
naravovarstvenih, okoljskih in ekoloških strokovnjakov, ki bodo odpirali zastrte
probleme, ozaveščali javnost in prispevali k ustreznejši okoljski zakonodaji.
dr. Andrej Lukšič, izredni profesor na FDV

V takšnem primeru bi celotna družba, še posebej pa vsi tisti ljudje, ki se morajo odločati
in opredeljevati o vprašanjih družbenega razvoja, zelo kmalu začeli pogrešati pogled
in mnenje “tihe večine”, navadnih ljudi, običajnih državljanov, ki si zaradi svoje lastne
varnosti, skrbi za svoje zdravje in zdrave prihodnosti svojih potomcev, želijo odgovornega
obnašanja države in njenih odločevalcev. Okoljevarstvene in naravovarstvene nevladne
organizacije so namreč glas vseh teh občanov, ki jim ni vseeno kaj počnemo ljudje z
naravo in v naravi, ki jim je do tega, da bi se ta ohranila takšna kot jo imamo danes, tudi
za prihodnje rodove. Te organizacije so še edini preostali branik legitimnih interesov
navadnega človeka pred interesi kapitala, ki ima mnogo zelo močnih lobistov, ki
zastopajo le njegove enostranske interese.
Primož Tručl, predsednik Združenja slovenske fotovoltaične industrije

Pogrešal bi strokovno, neodvisno in konstruktivno kritiko uradni politiki na področju
trajnostne energetike, trajnostne mobilnosti, skratka trajnostnega razvoja Slovenije.
Rajko Leban, direktor GOLEA
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Verjetno to, da potem nihče ne bi opozarjal na okoljevarstvene probleme, predvsem v
lokalnih skupnostih. V družbi, ki zasleduje samo profit, se ne moremo zanašati na to, da
bo skrb za okolje samoumevna. Zato so NVOji nujne in pomembne organizacije, saj brez
njih ne bi bilo nikogar, ki bi opozarjal na te probleme.
Violeta Tomić, poslanka Združene levice, predsednica stranke TRS

Za našo agencijo lahko povemo, da bi pogrešali bi nepristranski in objektivni pogled na
aktualno okoljevarstveno in naravovarstveno problematiko. NVO se lahko namreč bolj
posvetijo specifičnemu problemu in ga proučijo z več zornih kotov. So glas manjšine in
kot take predstavijo probleme, ki bi mogoče bili prezrti s strani družbe.
Črtomir Kurnik, svetovalec Lokalne energetske agencije Gorenjske
(LEAG)

V družbi, kjer so stare politike v veliki meri onemogočile novinarstvo kot 4. vejo oblasti,
so nevladne organizacije nujen korektiv politikov in politik ter varuh javnega. To velja
seveda tudi za okolje- in naravovarstvene kolektivitete.
dr. Franc Trček, poslanec Združene levice

Pogrešali bi ozaveščanje posameznikov, ljudi, in pa kritično presojo ukrepov vlade,
politike.
Mojca Vendramin, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za
energijo

Pogrešali bi:
•
•
•

kreativne rešitve okoljskih problemov,
ekonomski pristop pri reševanju vprašanj o naši prihodnosti,
zagovornike okoljsko sprejemljivih rešitev kompleksnih problemov.

Aleksandra Gradišek, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije
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Ne znam si predstavljati programskih vsebin na Radiu Slovenija brez sodelovanja
nekaterih nevladnih organizacij. V tem primeru bi program ostal brez vsebin, ki so še
kako pomembne v naših življenjih. Zakaj imamo plesen v stanovanju, kdaj v nakup
toplotne črpalke, kako sušimo po poplavah in nenazadnje, kako se obračunavajo stroški
v večstanovanjskih stavbah so samo del vprašanj, ki terjajo odgovore poslušalcem. Na
Radiu Slovenija smo z dolgoletnim sodelovanjem v svetovalnih servisih vedno naleteli
na hiter odziv neodvisnih energetskih svetovalcev. Njihove nasvete je slišalo na tisoče
ljudi, ne pozabimo, da je poslušanost našega programa v jutranjem Svetovalnem
servisu okrog 140,000. Želimo si še veliko takih sodelovanj.
Helena Premrl,
Slovenija

Urednica

Dnevnoaktualnega

programa

Radia

Tole je kar izzivalno vprašanje. Se bom najprej postavila v vlogo državljanke in v tem
primeru bi odgovorila takole: Če okoljevarstvenih in naravovarstvenih nevladnih
organizacij ne bi bilo, bi pogrešala zagovornike, ki tudi v mojem imenu bdijo nad tem,
da se ščitijo interesi varovanja okolja in narave. Misel na to je pravzaprav grozljiva,
saj bi to pomenilo, da je izginil eden ključnih sogovornikov pri oblikovanju okoljskih
politik, da je umanjkal korektiv, ki vlado opozarja na to, kje je prava pot in ji nastavlja
ogledalo. Umanjkal bi ključni akter, ki postavlja višje standarde, kot bi sicer veljali na
okoljskem področju in ki prevzema pobudo ter nas vse državljane ozavešča in spodbuja
v smeri trajnostnega razvoja. Če se postavim v vlogo osebe, ki več kot 15 let sodeluje pri
upravljanju različnih donacijskih shem, namenjenim (tudi) okoljskim NVO, bi zagotovo
izpostavila to, da me skrbi, kam bodo plasirana sredstva, če ključne okoljske NVO v državi
ne bi bile več aktivne. V mislih imam seveda dobro naložena sredstva v organizacije,
ki preverjeno dosegajo dobre rezultate in peljejo inovativne projekte. Sprašujem se,
preko koga bi potem udejanjali namere donatorjev po vlaganju sredstev na okoljskem
in naravovarstvenem področju.
Mateja Šepec Jeršič, REC Slovenija
Pogrešala bi:
•
•

•

občutek ‘varnosti’, povezan z vednostjo, da – mimo državnih in privatnih interesov
– nekdo skrbi za našo prihodnost in se zavzema za trajnostne rešitve in ohranjanje
vrednot;
priložnosti za sodelovanje področja izobraževanja odraslih, zlasti njegovega
neformalnega dela, z okoljevarstvenimi in naravovarstvenimi nevladnimi
organizacijami, saj to povezovanje prinaša izzive in rešite, ki so neposredno povezani
z našim življenjem, ne pa namenjeni samim sebi;
sodelovanje s prisrčnimi ljudmi, ki se jim pozna, da so prepričani v to, kar zagovarjajo
in delajo – ter prav zato delajo s srcem in odlično!

Zvonka Pangerc Pahernik, Andragoški center Slovenije

Nevladne organizacije prevečkrat razumemo kot oviro pri uveljavljanju politik v
najširšem smislu veljave besede. Vendar so pomembna protiutež vedno bolj agresivnim
silam kapitala, nepremišljenemu ali zgolj političnemu odločanju. Nevladne organizacije
vidim kot pomemben člen pri sinhronizaciji širših družbenih vprašanj.
Marko Rupar, župan Občine Cerknica
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Ne predstavljam si družbe brez nevladnih organizacij. Pri nas so odprle pomembne
teme, od LGTB pravic do varovanja okolja in poskrbele za to, da imamo tudi Slovenci
vse bolj aktivno civilno družbo, ki ni samo politično motivirana. V časih, ko je zaupanje
v učinkovitost vlade in politike na nuli, je to še kako pomembno.
Mojca Mavec, novinarka in televizijska voditeljica

Če že človek s svojim nespametnim ravnanjem krči svoj življenjski prostor na planetu,
ni nobene potrebe, da bi v Sloveniji s še bolj nespametnim ravnanjem krčili pogoje za
delovanje organizacij, ki skrbijo ravno za kvaliteto tega življenjskega prostora.
Drago Kos, prvi predsednik Komisije za preprečevanje korupcije

Podpora okoljskim nevladnim organizacijam je ključna. Kako ključen pomen in težo
imajo okoljske nevladne organizacije, izhaja že iz Aarhuške konvencije (Konvencije o
dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri določanju in dostopu do pravnega varstva
v okoljskih zadevah), sprejete leta 1998 v Aarhusu na Danskem v okviru Ekonomske
komisije Združenih narodov za Evropo. Glede na navedeno in glede na osebne izkušnje,
ki jih imam z delovanjem okoljskih nevladnih organizacij, je vaše poslanstvo izjemnega
pomena, saj spodbujate izobraževanje ter ozaveščate javnosti o okolju, pripravljate
številne akcije, opozarjate na nepravilnosti, ki jih pristojne institucije ali inšpekcije
nenamerno spregledajo, združujete različne teoretične in praktične vidike v pristopih
varovanja okolja. Povsem se strinjam z zapisom, da nevladne organizacije nikakor niso
»le porabnice drobiža iz proračuna, temveč velikokrat tiste, ki spremenijo kapital skladov
in gospodarstva v prakso, zaposlitve, višjo kvaliteto življenja.« Pri tem sam največkrat
izpostavljam, da je v tem delovanju veliko možnosti za ustvarjanje kakovostnih zelenih
delovnih mest, ki morajo biti trajna in za katera bi morala tudi država najti posluh.
Zato iskreno upam, da se trend nekaterih organizacij, ki uspešno delujejo že več let
in združujejo izjemne napore v boju za višje okoljevarstvene standarde in manjši vpliv
človekovih dejavnosti na okolje in naravo, po zmanjševanju števila zaposlenih kot
posledice zmanjšanja ali ukinitve (so)financiranja, ne bo nadaljeval. Škoda, ki s tem
nastaja, je neizmerna, zato upam, da ob vsesplošnem varčevanju ne bodo še bolj
zarezali v vitalne dele naše družbe, v organizacije, ki se borijo za to, da bi tudi naši
zanamci živeli v okolju, kot so ga poznali naši predniki.
dr. Igor Šoltes, evropski poslanec
Okoljevarstvene in naravovarstvene nevladne organizacije so izjemno pomemben del
civilne družbe, saj je njihov namen skrb za okolje, od česar je odvisna naša kakovost
bivanja. Če okoljevarstvenih in naravovarstvenih nevladnih organizacij ne bi bilo, bi bilo
vprašanje varstva okolja prepuščeno politiki in ozaveščenim posameznikom. Prvim je
ta tema pomembna zgolj v luči pridobivanja volilnih glasov, zato ni nujno, da ji sploh
posvečajo pozornost, in tudi če ji, gre bolj za površinski odnos. Drugi pa so neorganizirani
in je zato njihov glas težje slišati, poleg tega pa večinoma delujejo v privatni sferi.
Naloga nevladnih organizacij je v nenehnem opominjanju, da je človek odgovoren
za onesnaževanje planeta in da se moramo te odgovornosti začeti zavedati ter tudi
ukrepati - od mednarodnih zavez, okoljskih politik držav, pa do ozaveščanja v lokalnih
skupnosti. Gre za izjemno pomembno nalogo, ki jo nevladniki izvršujejo predvsem s
pritiskanjem na ozaveščeno javnost ter prek nje na odgovorne v politiki in na oblasti.
Nataša Čepar, Središče Rotunda
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Odkar sem sama postala mama se je moj pogled na mame spremenil. Dobile so veliko
začetnico. S povsem drugimi očmi sem začela gledati tudi na našo prečudovito vrhovno
mati - Mati Zemljo. Kako potrpežljivo prenaša naše objestne muhe in kako ljubeče nas
podpira pri vsakodnevnih korakih. Govori nam v tisočerih jezikih, ki jih večinoma ne
slišimo ali pa jih nočemo razumeti. Ekologi brez meja nam govorijo v njenem imenu, v
jeziku, ki ga zmoremo razumeti. Zato je prav, da SO, da jih podpremo, da spregovorimo
skupaj z njimi in da smo vsak dan glasnejši!
Mojca Fatur, igralka

V imenu svojih vnukov in njihovih otrok se zahvaljujem Ekologom brez meja. Hvala
za razmislek in pot.
Katja Pegan, režiserka in direktorica Gledališča Koper

Ekologom brez meja moramo pomagati, da se naselijo v zavest vsakega človeka na
zemeljski obli. Posebno še prebivalci naše lepe, majhne, ranljive deželice se moramo
zavedati, kako pomembno je njihovo poslanstvo. Bodimo ozaveščeni, aktivni in
prispevajmo po svojih najboljših močeh – za naše dobro in dobro naših potomcev.
Mojmir Sepe, skladatelj in dirigent

V množici informacij, ki jih stranka prejme od različnih ponudnikov storitev je dobrodošlo
nevtralno mnenje ene ali več okoljskih organizacij. Njihovo angažiranje, odzivnost
in – praviloma - visoka strokovnost se v praksi dokazujejo na številnih delavnicah,
predavanjih, svetovanjih ter tiskanih publikacijah in internetnih aktivnostih. Tudi portal
NEP Slovenija je dokaz, da takšne organizacije potrebujemo. Pogrešali bi organizacije,
ki so sposobne in pripravljene podati celovito in – predvsem - nevtralno informacijo o
celostni energetsko učinkoviti obnovi hiše.
Franci Šemrl, Mizarstvo Šemrl

Brez Vitre ne bi bilo spletne strani Nacionalna energetska pot Slovenja in s tem ne bi
bilo nešteto primerov dobrih praks OVE in URE na razpolago zainteresirani javnosti.
Brez njih bi ostalo slovensko bogastvo biotske pestrosti Škotom nepoznano, Slovencem
pa Škotska še vedno manj poznana mistična dežela. Pomemben delež okoljskih NVO
je tudi v (do)prinosu okoljskih vsebin v formalno in neformalno izobraževanje, v
prostovoljno delo, v dvostranske mednarodne izmenjave,… Zato je sodelovanje z njimi
na naši Srednji gozdarski in lesarski šoli stalno, raznoliko in dvostransko plodno.
Cvetka Kernel, SGLŠ Postojna
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DOSEŽKI NEKATERIH ORGANIZACIJ
ČLANIC MREŽE PLAN B ZA SLOVENIJO16
V samo zadnjih nekaj letih so naši dosežki vidni po vsej Sloveniji. Nekaj smo jih izbrali v nadaljevanju (po abecednem
vrstnem redu):

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj
Naravovarstveno ozaveščanje o dragocenosti in varovanju ptic Trbojskega jezera ter o obstoju in pomenu kraških pojavov
na območju Udin boršta, s poudarkom na vplivu na kraške vodne izvire (s tem povezana podzemna čistilna akcija aprila
2013 v Kačji jami).
,,Boš sadiv?’’: akcija zasajanja avtohtonih sadnih sort na javnih površinah po več občinah na Gorenjskem (skupaj s
Slovenskim rodovnim gibanjem).
Informiranje in ozaveščanje o nevarnosti kemizacije naše prehrane in življenjskega okolja (niz zelo dobro obiskanih
predavanj z Antonom Komatom v 2014/2015, tudi preko 120 udeležencev na predavanje). To je med drugim pripeljalo do
ustanovitve zadruge ekoloških kmetijskih pridelovalcev za zgornjo in osrednjo Gorenjsko.
Projekt spodbujanja uvajanja ekološke prehrane v šole na Gorenjskem (2013-2014).
Spletna stran: www.ctrp-kranj.si.

CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp
Načrt umirjanja prometa za območje Julijskih Alp: Cilj projekta je bil, da se občine na območju Alp zavežejo k trajnostni
mobilnosti in začnejo uresničevati model umirjanja prometa, ki smo ga oblikovali v dokumentu l. 2009 z urejanjem
infrastrukture, uvajanjem drugačnih prometnih režimov in promocijo javnega prometa, hoje, kolesarjenja in drugih oblik
trajnostne mobilnosti. Ob tem sta predstavljala ključna cilja, da se poveča kakovost življenja lokalnega prebivalstva in
omogoči razvoj kakovostnega in trajnostnega turizma. Povezava občin Kranjska Gora- Bovec- Kranj je predstavljala velike
spremembe tako v načinu razmišljanja domačinov in tujcev ter ozaveščanju o trajnostni mobilnosti v alpskem območju
Koalicija za Triglavski narodni park: Koalicija 23 nevladnih organizacij za ohranitev Triglavskega narodnega parka je
novembra 2004, na Državni zbor RS in Vlado RS naslovilo Spomenico, s katero so izrazile svoje poglede in zahteve v zvezi
s predlaganim novim zakonom o Triglavskem narodnem parku, ki je bil v proceduri Državnega zbora. Cipra je aktivno
spremljala in vodila smernice koalicije. Koalicija je do 2008 pozivala k sprejemu nujnih ukrepov za zavarovanje naravnih in
kulturnih vrednot na območju Triglavskega narodnega parka in za izvajanje prostorske politike, ki bo spoštovala mednarodno
uveljavljene kriterije za narodni park
Koalicija za trajnostno prometno politiko: 2005 se je oblikovala Koalicija za trajnostno prometno politiko, z namenom
pozivanja politične, strokovne in širše javnosti k sprejetju trajnostne prometne politike, ki bo enakovredno razvijala vse
elemente prometnega sistema in zagotavljala mobilnost vsem skupinam, hkrati pa bo jasno določila svoje cilje. Poleg
rednega spremljanja sprememb in odločitev vlade ter odzivanja nanje, je bila ena od odmevnejših akcij Analiza sistemov
javnega prometa v Sloveniji, kjer smo delovali na izobraževalni ravni občinam in interesnim skupinam za razvoj in
spremembe javnega prometa v Sloveniji.
Spletna stran: www.cipra.org/slovenija.

16
Plan B za Slovenijo je mreža 34 nevladnih organizacij za trajnostni razvoj. Članice mreže Plan B za Slovenijo: http://www.planbzaslovenijo.
si/clanice-mreze-plan-b-za-slovenijo.
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Društvo Bober - Okoljsko gibanje Dolenjska
Društvo Bober - Okoljsko gibanje Dolenjska mesečno organizira brezplačne delavnice v ciklu tematik ozaveščanja
prebivalstva na različnih področjih – okolje, varstvo narave, eko turizem, samooskrbnost, ohranjanje naravne in kulturne
dediščine, osebna rast, zdravje in holistična dejavnost …
V letu 2014 smo člani, aktivisti in prostovoljci Društva Bober opravili več kot 95 okoljskih patrulj. Člani skupin smo
dokumentirali in sanirali manjša degradirana območja. Patrulje so bile izvedene na celotnem področju reke Krki in njenih
pritokov ter na področju Kočevskega roga ter Suhokranjskega Krasa - s plovili, kolesi in peš.
Na medmrežjih je Društvo Bober posredovalo strokovne informacije v cilju ozaveščanja javnosti z več kot 250 strokovnimi
avtorskimi prispevki in fotografijami.
Spletna stran: www.facebook.com/bober.dolenjska.

Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov –
Dinaricum
Od leta 2007 smo vključeni v Delovno skupino za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi, ki deluje pod okriljem MOP-a.
Od leta 2011 smo pripravili 11 mnenj glede izrednih odstrelov volkov in medvedov.
V okviru SloWolf LIFE+ projekta v obdobju 2010 - 2013 smo za pomoč pri monitoringu volka aktivirali več kot 100
prostovoljcev, ki so se udeležili popisov (več kot 800 ljudi pa je izrazilo zanimanje, pripravljenost za sodelovanje).
V okviru DinaRis (2006 - 2008) projekta smo sodelovali pri pripravi predloga strategije za čezmejno upravljanje risa,
sodelovali pa smo tudi pri pripravi Akcijskega načrta za volka v okviru SloWolf projekta (2010 - 2013). V sodelovanju z
Oddelkom za biologijo smo izvedli/organizirali mednarodno delavnico za upravljanje populacije risa (leta 2010), sodelovali
pa smo tudi pri izvedbi mednarodne konference Wolf conservation in human dominated landscapes (leta 2013).
Spletna stran: www.dinaricum.si.

Društvo Ekologi brez meja
Akcije Očistimo Slovenijo 2010 in 2012: Društvo Ekologi brez meja smo nastali ob organizaciji dveh akcij Očistimo Slovenijo,
ki veljata za največji prostovoljski (okoljski) akciji v zgodovini samostojne države. Povezali smo 280.000 posameznikov (kar
je 15 % slovenskega prebivalstva), podjetja, društva in organizacije, slovensko vojsko, policijo, komunalne službe, občine in
celo predsednika države, ki je društvo odlikoval z bronastim redom zaslug.
Zero Waste Slovenija: Program Zero Wast Slovenija smo pričeli izvajati kot odziv na načrtovane sežigalnice odpadkov.
Program je pot, ki vodi družbo v smeri zmanjševanja odpadkov in uporabe odpadkov kot novih surovin. Februarja 2014
smo postali nacionalna organizacija evropske mreže ter pričeli s promocijo koncepta. Do danes se je mreži s svojimi cilji in
Zero Waste načrti pridružilo že šest slovenskih občin, kjer že delajo v smeri zmanjševanja odpadkov in zviševanja deležev
ločeno zbranih.
Tekstilnica: Še do nedavnega je bilo ločeno zbiranje tekstila v Sloveniji bolj izjema kot pravilo in tekstil je večinoma končal
na odlagališčih ali v sežigalnici. Danes ima vsaka slovenska občina zabojnik za zbiranje oblačil, obutve in drugega tekstila.
Skupaj z zadrugo Dobrote tekstil zbiramo in predelujemo, občasno pa tudi prodamo ali podarimo v humanitarne namene.
Tako ustvarjamo nova delovna mesta na področju ravnanja z odpadki.
Spletna stran: www.ebm.si.

Društvo Gibanje za trajnostni razvoj
Očistimovode.si: Enoletna akcija, ki smo jo izvajali v sodelovanju z Ekologi brez meja in Društva za vodne aktivnosti Drava.
V tem času smo opozarjali in osveščali na pomembnost ohranjanja vodotokov in predvsem na stanja črnih, komunalnih
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in ostalih izlivov v naše vode. V času akcije smo označili več kot 100 takšnih izlivov ter na njih opozorili odgovorne lokalne
deležnike.
Parlamentarna komisija TEŠ6: Že od vsega začetka smo najprej kot posamezniki, nato v okviru društva Gibanje TRS
ter kasneje tudi koalicije in kampanje Še je čas opozarjali in osveščali o pogubni in ekonomsko ter predvsem okoljsko
nesprejemljivi investicij. V sedanjem času se ugotavlja, da je veliko dejstev, na katere smo opozarjali dejansko resničnih. S
pomočjo poslanske skupine Združene levice je akcija prišla do zaključka - saj je ustanovljena parlamentarna preiskovalna
komisija za investicijo TEŠ6.
Trajnostna akademija in lastne publikacije: V okviru Trajnostne akademije imamo več predavanj, tudi iz okoljskega
segmenta s pomočjo katerih organiziramo javne tribune in pogovore na lokalnih ravneh.V času zadnjih dveh let smo izdali
zbornik Kam plovemo ter knjigo dr. Dušana Pluta Ekosocializem ali barbarstvo. V obeh je jasno označeno, da je tudi odnos
do okolja ena iz možnosti alternativnih rešitev za izhod iz trenutne krize in predvsem pogoj za nadaljnje življenje na našem
planetu.
Spletna stran: www.gibanje-trs.si.

Temno nebo Slovenije
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Edina na svetu, ki velja za celotno državo. Posledice so
bile, da se je poraba energije v številnih občinah zmanjšala tudi za 40 %.
Izvedli smo EU projekt LIFE+ Življenje ponoči – zmanjšanje negativnih vplivov osvetljevanja objektov kulturne dediščine in
izboljšanje naravovarstvenega statusa nočnih živali.
Sodelovali smo pri čezmejnem projektu Futurelights in pripomogli, da imata dve slovenski občini okolju prijazno
razsvetljavo.
Spletna stran: www.temnonebo.si.

Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo Slovenski E-forum
Posvet o Energetskem konceptu Slovenije: Februarja 2014 je Slovenski E-forum v sodelovanju z Združenjem slovenske
fotovoltaične industrije v dvorani Državnega sveta RS organiziral posvet o Energetskem konceptu Slovenije z naslovom
Zanesljiva EKOEnergija. Razprava o strateškem dokumentu s ključnimi razvojnimi usmeritvami za naslednjih 40 let je
naletela na zelo dober odziv in tako tudi vplivala na organizacijo javne razgrnitve mnenj o Energetskem konceptu Slovenije,
ki je potekala januarja letos v Državnem zboru.
Predstavitev inovacije prvonagrajenca Jureta Miklavčiča v okviru natečaja projekta TESSI: V okviru čezmejnega projekta
Poučevanje trajnosti v Sloveniji in Italiji (Teaching Sustainability across Slovenia and Italy – TESSI) je Slovenski E-forum letos
organiziral že tretji TESSI natečaj za trajnostno šolo. Absolutnega zmagovalca v kategoriji “posamezni dijak” z Gimnazije
Vič smo zaradi izjemne inovacije predstavili širši slovenski javnosti. Novica o pasivnem preklopnem ventilu, ki se namesti
k sistemu za tuširanje in omogoča varčevanje z vodo - “Water saving system”, je preko reportaž in novic na RTV Slo, Siol.
net, Dnevnik, Finance... pokazala, kako pomembno je, da tudi v Sloveniji premoremo mlade z nadobudnimi in inovativnimi
idejami.
Nacionalni natečaj En.občina: Slovenski E-forum že tretje leto zapored sodeluje pri organizaciji in izvedbi natečaja
En.občina - natečaja za energetsko najbolj učinkovito občino v Sloveniji. Naša vloga je predvsem po v naprej določenih
kriterijih izbrati občino, ki ta merila najbolje izpolnjuje v naprej dogovorjenem preteklem obdobju. Naša naloga je zlasti
izbrati občino, ki jo predlagamo za evropsko tekmovanje Liga prvakov iz OVE na podlagi dodatnih kriteriji, ki smo jih vnesli
v slovenska pravila.
Spletna stran: www.se-f.si.
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Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije
Atlas dnevnih metuljev Slovenije: Leta 2012 smo v sodelovanju s Centrom za kartografijo favne in flore izdali Atlas dnevnih
metuljev Slovenije, v katerem je podrobno, s tekstom, fotografijo, kartami in grafi, predstavljenih vseh 179 v Sloveniji
živečih vrst dnevnih metuljev. Atlas združuje 212.936 podatkov in je v veliki meri produkt intenzivnega terenskega dela
članov našega društva od leta 1999 do 2011. Publikacija je ključna za poznavanje metuljev in predstavlja podlago, s pomočjo
katere lahko v prihodnosti spremljamo spremembe v pojavljanju metuljev v Sloveniji.
Transektni monitoring metuljev v Sloveniji: Od leta 2007 sodelujemo pri transektnem monitoringu dnevnih metuljev,
ki poteka še v 12 evropskih državah pod okriljem Butterly Conservation Europe, krovne organizacije, katere član je tudi
naše društvo. Tako spremljamo številčnost populacij dnevnih metuljev na izbranih transektih po vsej Sloveniji, ti podatki
pa so dobra osnova za spremljanje stanja in varstvo metuljev v Sloveniji. Naši podatki pa so vsako leto vključeni v poročilo
monitoringa vseh sodelujočih evropskih držav in bodo tako dolgoročno pripomogli tudi k boljši evropski strategiji varstva
metuljev.
Deteljin modrin – prezrt biser savskih prodov: Suhi travniki na savskih prodih ob Ljubljani so vrstno precej bogati,
predstavljajo pa tudi eno zadnjih pribežališč deteljinega modrina, ki v Sloveniji velja za prizadeto vrsto. Zaradi zaraščanja
ali intenzivnega kmetovanja pa se njegov življenjski prostor krči tudi na območju savskih prodov. Od leta 2013 smo na tem
območju izvedli 3 delovne akcije, na katerih smo s prostovoljci s travnikov, na katerih še živi deteljin modrin, odstranjevali
invazivne tujerodne rastlinske vrste in tako izboljševali njegov habitat, bližnje prebivalce pa smo s predavanji in zloženkami
osveščali o pomenu ekstenzivno gojenih suhih travnikov na tem območju.
Spletna stran: http://metulji.biologija.org.

Duh časa, društvo za trajnostni razvoj
Zdaj pa dost! - festival in oddaja za spremembe. Junija 2012 smo hkrati na 27 prizoriščih po vsej Sloveniji osveščali o
vzrokih za aktualne globalne izzive in njihovih rešitvah. Festival se je razvil v istoimensko oddajo, v kateri smo gostili že
preko 50 predstavnikov različnih civilnih pobud v 37 oddajah.
RSO - dejavnost Računalniki za socialno ogrožene je do danes pomagala že več kot 1500 družinam in posameznikom v
stiski. S svojim delom pomagamo ljudem in okolju.
TUV (Triglavski urbani vrt) je prvi akvaponični vrt postavljen v Ljubljani. S projektom smo dokazali, da je učinkovito
urbano vrtnarjenje mogoče tudi brez dodatnih površin.
Spletna stran: www.duh-casa.si.

Focus, društvo za sonaraven razvoj
Dobimo se na postaji - izobraževanje o trajnostni mobilnosti: Focus je v okviru projekta »Dobimo se na postaji« pripravil
priporočila za vključevanje vsebin trajnostne mobilnosti v vzgojno - izobraževalni proces (v učne načrte osnovnih in srednjih
šol ter kurikulum za vrtce). Izdelal je ‘Priročnik - trajnostna mobilnost’ za vzgojitelje v vrtcih in učitelje v srednjih šolah,
z različnimi praktičnimi nalogami (delovnimi listi in igrami), ki jih je mogoče vključiti v aktivnosti in izobraževalni proces.
Priročnika sta bila posredovana vsem vrtcem in srednjim šolam v Sloveniji.
Achieve - Izkoreninjanje energetske revščine na praktični in strukturni ravni: Projekt ACHIEVE se je izvajal v okviru
programa Intelligent Energy Europe. Namen projekta je bilo pomagati pri zmanjševanju rabe energije v energetsko revnih
gospodinjstvih. S projektom je bil vzpostavljen program izobraževanja energetskih svetovalcev za pomoč energetsko revnim
gospodinjstvom pri zmanjševanju rabe energije in vode, izobraženih je bilo 20 energetskih svetovalcev in opravljenih 220
obiskov energetsko revnih gospodinjstev. Z ukrepi v sklopu projekta smo dosegli učinek zmanjšanja stroškov za energijo in
vodo v gospodinjstvih za okoli 100 EUR/leto. Projekt je prispeval k sistemskemu naslavljanju problema energetske revščine
v Sloveniji, ki se med drugim kaže tudi v državnem programu podpore ukrepom eneregtske učinkovitosti v energetsko
revnih gospodinjstvih, ki jih po metodologiji projekta zdaj izvaja mreža energetskih svetovalcev Ensvet. Od leta 2014 naprej
Focus izvaja projekt Reach, ki predstavlja nadgradnjo projekta Achieve. Oba projekta sta prispevala k ustvarjanju novih
delovnih mest.

21

Program Podnebje: Focus od vsega začetka svojega delovanja veliko časa posveča vprašanju podnebnih sprememb. V
letu 2005 smo začeli s prvo veliko ozaveščevalno kampanjo o podnebnih spremembah v Sloveniji, ki je javnost seznanjala z
vzroki, posledicami in rešitvami podnebnih sprememb. Leta 2008 smo kampanjo nadgradili s politično zahtevo po sprejetju
podnebnega zakona, ki je rezultirala v ustanovitev Službe Vlade RS za podnebne spremembe, začetek postopka oblikovanja
dolgoročne podnebne strategije za Slovenijo in Zakona o podnebnih spremembah. V letu 2009 smo s podporo drugih
okoljskih organizacij in množične podpore javnosti sprožili pripravo in sprejem Deklaracije o aktivni vlogi Slovenije pri
oblikovanju nove svetovne politike do podnebnih sprememb v Državnem zboru. V okviru programa aktivno spremljamo
mednarodna podnebna pogajanja, med leti 2004 in 2012 smo kot predstavniki nevladnih organizacij sodelovali v uradni
vladni pogajalski delegaciji na srečanjih pogodbenic Okvirne Konvencije ZN o spremembi podnebja.
Spletna stran: www.focus.si.

Inštitut za trajnostni razvoj
Program Šolski ekovrtovi (začetek v 2011) je spodbudil pravi bum vrtov na šolah in vrtcih po Sloveniji. Mreža šolskih
ekovrtov šteje okoli 150 ustanov-članic, na naših izobraževanjih je sodelovalo okoli 500 učiteljic/učiteljev in vzgojiteljic/
vzgojiteljev, mentorji lahko uporabljajo bogat spletni portal z vsebinami o šolskem ekovrtnarjenju, ekovrtovi pa omogočajo
živ stik z zemljo in rastlinami okoli 20.000 otrokom in mladim. So vsakodnevna živa delavnica ekološke in lokalne pridelave.
S kampanjo “Brez GSO!” smo leta 2007 povabili slovenske občine, da se opredelijo do gojenja gensko spremenjenih
rastlin. S tem smo širom po državi spodbudili široko javno razpravo o vprašanjih uporabe genske manipulacije organizmov
v kmetijstvu in hrani: okrogle mize, objave v medijih... Proti GSO se je opredelilo prek 80 občin, slovenska politika pa je
dobila jasno sporočilo: “GSO v Sloveniji? Ne, hvala!”
Standardi za ekološko kmetijstvo, ki jih je ITR pripravil l. 1996, so bili prelomnica - začetek ekološkega kmetijstva v državi.
Na njih so svoje delo utemeljila prva združenje ekoloških kmetov (1997), omogočila so začetek nadzorovane in certificirane
ekološke pridelave (1998), začetek trženja ekoživil s slovenskih kmetij... Pri tem je bila pomembna tudi prva slovenska
ekotržnica v Ljubljani (ITR, 1999), ki danes šteje že 30 stojnic.
Spletna stran: www.itr.si.

Kulturno ekološko društvo Smetumet
Izvedba projekta Kultura ni ovira v okviru evropske prestolnice kulture 2012 v Mariboru. Za namen kulturne prestolnice
smo v društvu Smetumet pripravili preko 20 oprem prostorov za dostopnost ljudi s posebnimi potrebami na kulturne
dogodke. Vsa oprema je bila narejena izključno iz odpadnih materialov, poleg tega smo s projektom komunicirali pomen
ponovne uporabe v polju kulture in javne dostopnosti. Projekt je zajemal še številne osveščevalne reciklažne delavnice,
dve razstavi in prireditve.
Projekt pOSEBNI prijatelji, ki se osredotoča na kreativno reciklažo starih plišastih igračk, na osveščanje o prekomerni
potrošnji, odpadkih in alternativah. V okviru projekta bomo reciklirali okoli 500 starih plišastih igračk v t.i. pOSEBNE
prijatelje- igračke, ki komunicirajo tako problematiko reciklaže kot problematiko oseb s posebnimi potrebami. Najmočnejši
vidik projekta je prav v spajanju dveh na videz nezdružljivih področij in v ustvarjanju presežnih vrednosti iz odpadkov.
Uporaba odpadkov za izdelovanje novih uporabnih izdelkov. V društvu ob premisleku, igri, kreativnosti in modrosti naših
babic odpadke predelujemo v nove uporabne izdelke, ki komunicirajo pomen kroženja snovi in izdelkov. Tega se lotevamo
z linijo lastnih izdelkov, z izdelki, narejenimi iz odpadkov podjetij, kot tudi na delavnicah, kjer si udeleženci sami izdelajo
lastno torbo, kos oblačila ali podobno. S tem udeleženci vzpostavljajo lasten razmislek do odpadkov.
Spletna stran: www.smetumet.com.

Mladinska zveza Brez izgovora
Vzpostavitev mladinske mreže v JV Evropi na temo okolja in zdravja YU-SEE. Projekt se osredotoča na vzpostavitev mreže
organizacij, ki delujejo na področju vpliva industrije na zdravje mladih na Balkanu.
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Vzpostavitev globalne mladinske mreže za izobraževanje na področju trajnostnega razvoja Sustainaware. Glavni namen
mreže je vzpostavitev globalnega partnerstva z drugimi svetovnimi mladinskimi organizacijami s podobnimi strateškimi cilji,
večja vključenost mladih v družbi, tudi tistih z manj priložnostmi ter izmenjava znanj ter izkušenj na področju neformalnega
izobraževanja.
Pobuda Mladinske organizacije znižujejo CO2 je usmerjena v slovenski mladinski sektor z namenom spodbujanja učinkovite
rabe energije.
Spletna stran: www.noexcuse.si.

Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce
Slovenski projekt za delfine (od leta 2002) - prva dolgoročna in sistematična raziskava delfinov v Sloveniji, s katero je
društvo Morigenos dokumentiralo stalno prisotnost populacije velikih pliskavk pri nas. Pred tem je bilo o delfinih v Sloveniji
malo znanega, malokdo pa je vedel, da se pri nas sploh pojavljajo. Danes Republika Slovenija naše strokovne izsledke
uporablja v svojih poročanjih Evropski Uniji in mednarodnim konvencijam.
Društvo Morgenos je edina slovenska organizacija s statusom partnerske organizacije v mednarodnemu sporazumu
ACCOBAMS (Sporazum o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in sosednjega atlantskega
območja), katerega podpisnica je tudi Republika Slovenija, ter partner mnogih mednarodnih organizacij (Cetacean Alliance,
European Cetacean Society, MedPAN, World Cetacean Alliance, Whale Watch ...).
Z dejavnostmi na področju izobraževanja in osveščanja javnosti o biologiji delfinov in odgovornem ravnanju z morskim
ekosistemom smo dosegli velik pozitiven vpliv na slovensko javnost - višja stopnja osveščenosti (od leta 2002 smo
izvedli preko 700 multimedijskih predavanj in predstavitev v vrtcih, na osnovnih in srednjih šolah, fakultetah, društvih,
zavodih, seminarjih, prireditvah; pripravili več kot 60 razstav fotografij; izvedli več kot 50 poletnih raziskovalnih taborov z
mednarodno udeležbo; objavili številne poljudne članke v domačih in tujih časopisih, revijah, biltenih; o našem delu so bili
objavljeni mnogi članki in reportaže v različnih medijih).
Spletna stran: www.morigenos.org.

NEC Cerknica
Evropska konvencija o krajini predstavlja primer politike širokega polja delovanja, ki je okoljsko in gospodarsko pomembna
za Evropo. Sodelovanje vseh njenih državljanov lahko pomembno prispeva k zaščiti, upravljanju in načrtovanju krajin.
Projekt E-CLIC preizkuša nove načine vključevanja ljudi v pripravo politik in njihovo ocenjevanje, pri čemer izkorišča moč
informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Prejeli smo 23 nacionalnih predlogov, tekmovali so v treh skupinah. V vsaki
skupini je bil izbran zmagovalec, v skupini srednješolcev je zmagal predlog Landscaper, v skupini študentov Re-Vive in v
skupini splošne javnosti Okljuk. Na mednarodnem tekmovanju je zmagal v skupini splošne javnosti Slovenski predlog.
INVOLEN je inovativen projekt promocije medgeneracijskega učenja za prostovoljno ohranjanje narave, ki temelji na
igrah in IKT učnih orodij, ter poteka v 5 Evropskih državah. INVOLEN povezuje dve različni starostni skupini; mladostnike
in starejše, ter spodbuja njihovo sodelovanje v dejavnostih prostovoljstva za varovanje in ohranjanje Evropske naravne
dediščine, s poudarkom na območjih Nature 2000. Seniorje in mlade pozivamo k sodelovanju v skupinah in oblikovanju
IKT interaktivnih iger o ohranjanju narave v njihovem lokalnem okolju (geo-pozicijske igre na mobilnih telefonih/tablicah)
in naravovarstvenim aktivnostim. Model INVOLEN širimo preko šolskih tekmovanj, ki v vseh sodelujočih državah vodijo do
evropskega tekmovanja.
Projekt Jezera za nas omogoča ciljnim skupinam večje razumevanje pomena in vrednosti jezer za sodobno življenje ter
jih usmerja v razvijanje dejavnosti, ki so skladne s smernicami za načrtovanje prostora in ohranjanje okolja ter varovanje
voda. V sklopu projekta je bilo izvedenih 18 študijskih krožkov - na sedmih OŠ so bile izvedene po štiri delavnice na temo
ekologija jezer, biodiverziteta jezer, kulturno izražanje jezer in turizem na jezerih. Ob jezerih so bili postavljeni informativni
panoji, oblikovna so bila razvojna partnerstva okoli jezer in organizirani dnevi jezer.
Spletna stran: www.nec-cerknica.si.
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Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev
Life + Življenje ponoči: Cilj projekta je bil opozoriti na naravovarstveno problematiko povezano z prekomerno uporabo
neprimerne razsvetljave na objektih kulturne dediščine. Našli smo primerne tehnične rešitve za naravi prijazno in energetsko
učinkovito osvetljevanje omenjenih objektov, ter izboljšali naravovarstveni status in biotsko raznovrstnost nočnih živali, kot
so netopirji in nočni metulji. V sklopu triletnega projekta smo izvedli tudi izobraževalne delavnice in skupaj s prostovoljci
uspešno izvedli terensko delo.
Navadni netopirji - prav posebni sosedje! Tekom projekta smo izboljšali stanja pomembnih cerkvenih kotišč vrste navadni
netopir (Myotis myotis), ki so bila okrnjena in zato izpostavljena v Monitoringu populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev
kot kotišča z veliko možnostjo uničenja. Tri od 4 projektnih cerkva so prav zaradi omenjene vrste vključena v Natura 2000
območja. Cerkvena podstrešja smo, s pomočjo prostovoljcev, očistili netopirskega gvana in uredili preletne line s čimer
smo netopirjem omogočili bivanje v primernih zatočiščih. Velik poudarek smo namenili izobraževanju in ozaveščanju o
pomenu ohranjanja netopirjev med lokalnim prebivalstvom in upravljavci cerkva.
Mednarodna noč netopirjev in druge izobraževalne aktivnosti SDPVN že 16 let zaporedoma organizira Mednarodno noč
netopirjev, kjer z različnimi dogodki po Sloveniji predstavljamo netopirje kar najširši javnosti. Na predavanjih, delavnicah za
otroke, opazovanjih netopirjev in poslušanjem njihovih klicev v naravi in fotografskih razstavah poudarjamo pomen, vlogo
in zaščitenost netopirjev.
Spletna stran: www.sdpvn-drustvo.si.

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
Poziv Vladi RS za Zeleni razvojni preboj: Spletna skupnost aktivnih državljank in državljanov Tretji člen je oktobra 2012
na Vlado RS naslovila nujen poziv, naj v novo razvojno strategijo vključi programe zelenega razvojnega preboja. Programi
zelenega razvojnega preboja so usmerjeni v rešitve in omogočajo dolgoročni izhod iz krize. Odzivajo se na strateške
priložnosti (predvsem globalne) ter izhajajo iz domačih človeških in naravnih virov. Zmanjšujejo odvisnost od uvožene
hrane in nafte, prinašajo regionalno uravnotežen razvojni zagon v mesta in na podeželje, podpirajo doseganje mednarodno
sprejetih podnebnih ciljev ter ustvarjajo nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo in spodbujajo inovativne rešitve.
Poziv za zeleni razvojni preboj z 10.358 podpisi posameznikov in seznamom 195 organizacij, podjetij, občin, združenj in
agencij, ki so se pozivu pridružile, je bil konec april 2013 predan premierki Alenki Bratušek.
Zelena delovna mesta: Leta 2013 je bila pripravljena pionirska raziskava na področju zelenih delovnih mest, ki vsebuje
analizo potencialov, stanja in dobrih praks. Projekt Spodbujamo zelena delovna mesta je dvignil osveščenost o tem,
kaj so zelena delovna mesta in kakšne razvojne priložnosti prinašajo, predvsem med podjetji, lokalnimi skupnostmi in
svetovalci zaposlitve (izvedenih 24 seminarjev v vseh slovenskih regijah, natečaj za partnerske projekte, katalog dobrih
praks, priporočila za nadaljnji razvoj zelenega gospodarstva, e-seminar za podjetja in občine ter dve tematski nacionalni
konferenci).
Prostotrgovinski sporazumi: V sklopu projekta Trgovanje s prihodnostjo smo odprli kritično javno razpravo o pogajanjih
za sklenitev trgovinskih sporazumov TTIP, CETA, TISA, ki je bila pred pričetkom projekta odsotna v Sloveniji. Organizacije
civilne družbe in javnost smo opozorili na morebitne negativne posledice teh sporazumov ter jih spodbudili k aktivnemu
sodelovanju v oblikovanju stališč do tega pomembnega vprašanja. Naše sodelovanje je razpravo preselilo tudi v slovenski
politični prostor in tako storilo prvi korak na poti do varovanja interesov slovenske družbe in okolja. V Sloveniji smo vodili
zbiranje podpisov v peticiji za zaustavitev sporazumov TTIP in CETA ter med prvimi državami članicami dosegli želeno
število podpisov. Peticija, ki je na poti, da doseže 2.000.000 podpisov, je pomagala ljudem širom EU izraziti svoje pomisleke
do sporazumov in prenesla njihovo sporočilo Evropskem parlamentu, Komisiji in Vladam držav članic.
Spletna stran: www.umanotera.org.

VITRA Center za uravnotežen razvoj Cerknica
NEP Slovenija je brezplačni energetski portal, na katerem predstavljamo 660 stavb iz celotne Slovenije, vse imajo dobre
energetske rešitve. Stavbe je moč po predhodnem dogovoru z lastnikom ali upravnikom tudi obiskati. Portal ima veliko
uporabnih rubrik, kot so »energetski kiksi«, videoteka, članki, odgovori na vprašanja, novice, črne in svetle točke, različne
iskalnike…
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TVU (Teden vseživljenjskega učenja) je eden od največjih nacionalnih večletnih projektov, ki popularizira vse oblike
formalnega in neformalnega učenja. V Sloveniji ga vodi ACS (Andragoški center Slovenije), Vitra je regionalni koordinator
od začetka, to je 20 let. Poleg koordinacije okrog 50 podizvajalcev iz Notranjske regije, pripravi Vitra - skupaj s podizvajalci
(partnerji) - vsako leto čez 100 dogodkov, ki na tak ali drugačen način spodbujajo učenje.
Različne - splošne in specialne - izobraževalne aktivnosti za odrasle in mlade so stalnica Vitre od ustanovitve leta 1994. Poleg
medijskih aktivnosti (TV, radio, tisk, internet) na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni izvajamo mednarodne izmenjave
osebja (vodstva, mentorji, osebe na trgu dela), poljudne in strokovne ekskurzije, okoljska in energetska predavanja,
seminarje projektnega managementa za različne ciljne skupine, študijske krožke za razvoj podeželja, moderiranje, gostimo
skupine iz tujine…
Spletna stran: www.vitra.si.

Zavod Svibna
Zeleni festival - niz izobraževalnih in akcijskih dogodkov v spomladanskih terminih mednarodnih okoljskih dni po Posavju.
Časopis Zeleni Krog, ki je o okoljskih in naravovarstvenih vsebinah brezplačno informiral vsa gospodinjstva v regiji Posavje
(do usiha sredstev).
Projekt Trajnostni sadovnjaki, sofinanciran s sredstvi Leader, ki je v regiji Posavje motiviral zlasti male sadjarje hribovitih
predelov za oživljanje travniških sadovnjakov in je bil na mednarodni konferenci na Dunaju prepoznan kot projekt, ki
podpira biotsko ravnovesje.
Spletna stran: www.zavod-svibna.si.

Greenpeace Slovenija

(organizacija s statusom članice opazovalke)
Morda se ni končalo z uspehom, a Še je čas kampanja proti TEŠ6 kaže, da so okoljske NVO skoraj edine pravočasno
opozarjale na nesprejemljivost tega projekta, kar priča o njihovi vlogi čuvaja javnega interesa, ki ga zavzeto opravljajo.
Kampanja za trajnostni ribolov oz. v podporo trajnostnim ribičem je doprinesla k reformi skupne ribiške politike EU,
ki bi naj določala tudi obvezo k zaustavitvi prekomernega ribolova večine ribjih staležev do leta 2015 - torej bo vodila v
izboljšanje stanje naših morja.
Lansko leto so okoljske NVO z aktivnostmi in pritiskom na politične odločevalce vplivale na dokaj ambiciozne cilje, ki
jih je Slovenija zagovarjala pri sprejemanju podnebno-energetskega paketa - osnovnih smernic na področju rabe OVE,
energetske učinkovitosti in zmanjšanja izpustov TGP. Okoljske NVO so tudi začele prve opozarjati na pomen obnovljivih
virov energije (OVE) in imele vlogo pri uvajanju podpor za OVE, podpore Ekosklada na področju energetike ipd.
Spletna stran: www.greenpeace.si.
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